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Abstracts 

 

This study aimed to understand the components of spiritual intelligence in the Thai context. 
Qualitative method by semi-structured in-depth interview was conducted in 7 purposive sampling key 

informants who study and understand in spiritual intelligence or live by spiritual intelligence in daily 

life. Amram and Dryer’s components were used as interview framework, and content analysis was 

used for data organizing. The results show that spiritual intelligence in the Thai context focuses on 

inner mind and persistence in pursuing the challenging, meaningful and self-transcend things. The 

spiritual intelligence consists of four components; including Consciousness, Meaningful living, 

Transcendence, and Authentic living. Spiritual intelligence in the Thai context is based on Buddhism. 
Therefore, there are differences in explanations and descriptions in each component. This study 

contributes to clearly understand the components of spiritual intelligence in the Thai context and can 

apply to personal development. 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย ผู้วิจัยใช้
วิธีการเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ศึกษาและ
เข้าใจในความฉลาดทางจิตวิญญาณ หรือกลุ่มบุคคลที่มีการด าเนินชีวิตที่แสดงถึงการน าแง่มุมต่าง  ๆ ของความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 7 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้
องค์ประกอบของอัมรัมและดรายเออร์เป็นกรอบเบื้องต้น และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ภายในจิตใจ การไม่ท้อถอยในการท าสิ่งที่ยาก 
และมีความหมายที่เหนือกว่าตนเอง โดยองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยมี 4 ประเด็น 
คือ การมีสติ การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย การข้ามพ้นตนเอง และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง ซึ่งความฉลาดทาง
จิตวิญญาณในบริบทคนไทยอยู่บนฐานพุทธ จึงมีความแตกต่างในการอธิบายและรายละเอียดในแต่ละประเด็น 
จากผลการวิจัยท าให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง   

 
ค ำส ำคัญ: ความฉลาดทางจิตวิญญาณ การมีสติ การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย การข้ามพ้นตนเอง  

การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง 
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บทน า 
ความฉลาดทางสติปัญญา ( Intellectual intelligence; IQ) ท าให้มนุษย์สามารถใช้เหตุผลจัดการกับ

ปัญหาหรือสิ่งต่าง ๆ ตามกฏเกณฑ์และเหตุผล และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence; EQ) ท าให้
มนุษย์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและบุคคลอ่ืน และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม นอกจากความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์แล้ว ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual intelligence; SQ) มีบทบาทส าคัญท าให้มนุษย์เข้าถึงคุณค่า ความหมายและเป้าหมายของชีวิต 
สามารถพิจารณาและกระท าเพ่ือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Zohar & Marshall, 2004: 63-
67) ความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ บุคคลที่มีความฉลาดทางจิตวิญญาณจะ
มีสุขภาพจิตที่ดี มีความพึงพอใจในชีวิต และมีความสุข (Raina & Jagriti, 2018; Amirian & Fazilat-Pour, 2016) 
รวมทั้งมีความสุขตามแนวทางพุทธศาสนา (Rattanaphet, 2015) นอกจากนี้ในด้านการท างานพบว่า บุคคลที่มี
ความฉลาดทางจิตวิญญาณจะมีความพึงพอใจในงาน (Koražija, Šarotar Žižek, & Mumel, 2016) มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่ดี (Sadeghi, Zamani, & Mamasani, 2015) และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(Anwar & Osman-Gani, 2015) ในขณะที่บุคคลที่ขาดความฉลาดทางจิตวิญญาณจะด ารงชีวิตอยู่กับความกลัว 
ความโกรธ และความโศกเศร้า พยายามแสวงหาความรักและความสุขจากผู้อ่ืนและจากโลก ท าให้ต้องเผชิญ  
ความผิดหวังอยู่เสมอ พยายามสร้างภาพลักษณ์ภายนอก น าสู่ความกลัวและความโกรธ รวมทั้งต้องป้องกันตนเอง
เมื่อภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นจริงนี้ถูกคุมคาม ต าหนิผู้อ่ืนเมื่อพบความผิดพลาด เนื่องจากกลัวที่จะต้องรับผิดชอบและ
สูญเสียการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับความส าเร็จมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (George, 
2006: 432, 435; Shivani, 2011: Online) นอกจากความกลัว ความโกรธ และความโศกเศร้าจะท าให้เกิดความ
ทุกข์ภายในตนเองแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลแวดล้อมที่ต้องปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งคนใกล้ชิดและสังคมภายนอกที่
ต้องพบปะในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงมีความส าคัญ นอกจากนี้การพัฒนา
ความฉลาดทางจิตวิญญาณยังมีประโยชน์ ในการลดปัญหาด้ านสุ ขภาพจิต ( Charkhabi, Mortazavi, 
Alimohammadi, & Hayati, 2014)  

อย่างไรก็ตามเพ่ือที่จะสามารถพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณในแนวทางที่เหมาะสม การท า  
ความเข้าใจถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงมีความส าคัญ ในปัจจุบันมีการศึกษาและน าเสนอ 
ถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณหลากหลายแนวคิด แต่ยังไม่พบข้อสรุปที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบริบทคนไทย การวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ
ในบริบทคนไทย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือท าความเข้าใจองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย 
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การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ หมายถึง การตระหนักรู้ในตนเอง
อย่างลึกซึ้งทั้งกาย ใจ และ จิตวิญญาณ สามารถหยั่งรู้ตนเองถึงการรู้สึกตัวในระดับต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
ความหมาย ค่านิยมพ้ืนฐาน สามารถแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมายในการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง 
สามารถแยกจากยึดติดในตนเองไปสู่การใส่ใจกับบุคคลอ่ืนหรือสิ่งต่าง ๆ ทั้งในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและให้
ความส าคัญกับแง่มุมที่หลากหลาย สามารถผสมผสานเชื่อมโยงสิ่งต่าง  ๆ ในชีวิต เพ่ือพัฒนาการท าหน้าที่และ
คุณภาพชีวิต (Zohar & Marshall, 2004: 3, 64; Sisk & Torrance, 2001: 8; Wolman, 2001: 83; Vaughan, 
2002: 19-20; Nasel, 2004: 42; George, 2006: 426; King, 2008: 54; Amram & Dryer,  2008: 29-34) 
มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาและน าเสนอองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดย Emmons (2000: 
9-13) ได้แบ่งความฉลาดทางจิตวิญญาณเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการข้ามพ้นจากกายภาพและ
วัตถุ การยกระดับการมีสติ การด าเนินชีวิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ การใช้ทรัพยากรทางจิตวิญญาณในการแก้ปัญหา 
และการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม Amram & Dryer (2008: 29-34) ได้สรุปลักษณะของความฉลาดทางจิตวิญญาณ
โดยแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสติ การใช้ชีวิตอย่างสง่างาม การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย การข้ามพ้น
ตนเอง และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง King (2008: 54-79) ได้น าเสนอ 4 องค์ประกอบของความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ถึงการด ารงอยู่ของมนุษย์ การสร้างความหมายของชีวิตส่วนบุคคล 
การตระหนักรู้เหนือตนเอง และการพัฒนาระดับของการมีสติ และ Nasel (2004: 192-193) ได้แบ่งความฉลาด
ทางจิตวิญญาณเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การตั้งค าถามถึงการด ารงอยู่หรืออัตถิภาวะ และการตระหนักรู้ถึง  
การมีอยู่ทางจิตวิญญาณ  

นอกจากนี้ Noraphong (2010) ได้น าเสนอความฉลาดทางจิตวิญญาณ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ อัตลักษณ์
ในตน การยอมรับสิ่งต่าง ๆ การมีสติสัมปชัญญะ การก าหนดเป้าหมายชีวิตและเข้าใจในคุณค่าของสรรพสิ่ง การอยู่
ร่วมกันในสังคม ความสามารถในการเผชิญกับความทุกข์ และการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิต และ Rattanaphet 
(2015) น าเสนอใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถที่จะเข้าถึงความระลึกรู้ตัวในระดับที่สูง ความสามารถ 
ที่จะเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากทางกายภาพ ความสามารถที่จะเข้าใจตนเอง ความสามารถที่จะเข้าใจใน
ความเกี่ยวข้องระหว่างตนเองกับสรรพสิ่ง และความสามารถในการเผชิญความทุกข์ต่าง ๆ  

เห็นได้ว่า มีการน าเสนอองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณโดยให้ความส าคัญกับแ ง่มุม 
ที่แตกต่างกัน และยังไม่พบข้อสรุปที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามพบว่า Amram & Dryer (2008: 41-45) ด าเนิน
การศึกษาทั้งในกลุ่มบุคคลที่มีจิตวิญญาณในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (ครูทางจิตวิญญาณและผู้น าทางธุรกิจ) และ
เปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลที่ ไม่พบหลักฐานการพัฒนาทางจิตวิ ญญาณมาก่อน (นักศึกษาปริญญาโท 
ด้านบริหารธุรกิจ) ซึ่งน่าจะประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านความฉลาดทางจิตวิญญาณได้อย่างกว้างขวาง  

ดังนั้นเพ่ือให้เหมาะกับบริบทของคนไทยและสังคมไทย ผู้วิจัยจึงน าองค์ประกอบของ  Amram & Dryer 
มาเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยในงานวิจัยนี้  
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้ท าความเข้าใจองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย ใช้วิธีการวิจัย  
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มบุคคลที่ศึกษาและเข้าใจในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ได้แก่ บุคคลที่มีงานเขียนเรื่อง
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ หรือกลุ่มบุคคลที่มีการด าเนินชีวิตที่แสดงถึงการน า
แง่มุมต่าง ๆ ของความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การด าเนิ นชีวิตเพ่ือการพัฒนาทาง 
จิตวิญญาณด้วยสติระลึกรู้ผ่านการตระหนักรู้ของจิต จ านวน 7 ท่าน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured In-depth interview) 
ที่ผู้วิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ และใช้องค์ประกอบความฉลาดทาง
จิตวิญญาณของ Amram & Dryer (2008: 29-34) เป็นกรอบเบื้องต้นในการสัมภาษณ์ โดยมีแนวค าถาม 
ในการสัมภาษณ์ดังนี ้
  1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณในมุมมองของท่าน ท่านมองว่าคืออะไร 
  2. การด าเนินชีวิตอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าอยู่บนวิถีของการมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
  3. ในฐานะที่ท่านทั้งเขียนและด าเนินชีวิตบนวิถีจิตวิญญาณ คนที่มีความฉลาดทางจิตวิญญาณควรมี
คุณลักษณะอย่างไร 
  4. จากประสบการณ์ของท่าน องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณตามแนวคิดของอัมรัมและ 
ดรายเออร์ คือองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณหรือไม่ อย่างไร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท า
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E-054/2561 ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ติดต่อผู้ให้ข้อมูลเพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์และท าการนัดหมาย โดยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลบันทึกเสียง
การสัมภาษณ์ ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 7 ท่าน ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์จนกระทั่งข้อมูลอ่ิมตัว
หรือไม่พบข้อมูลใหม่เพ่ิมเติม รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผู้วิจัยศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทั้งจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และใช้
การสังเกตร่วมด้วย และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยส่งบทถอดความจากการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้อง (Member Check) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการถอดเสียงการสัมภาษณ์อย่างละเอียดแบบค าต่อค า (Verbatim) และฟังเสียงการสัมภาษณ์ซ้ า
พร้อมกับทบทวนบทถอดความเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัยน าบทถอดความมาอ่านซ้ าเพ่ือท า  
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ความเข้าใจ ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้ทั้งรหัสข้อมูลแบบนิรนัย (Deductive Coding) 
และอุปนัย (Inductive Coding) ท าการให้รหัสข้อมูลแบบนิรนัยโดยเตรียมรายการรหัสไว้ล่วงหน้า ทั้งรหัสส าหรับ
ประเด็นหลัก (Themes) ตามองค์ประกอบความฉลาดทางจิตวิญญาณของ Amram & Dryer (2008: 29-34) และ
พิจารณาก าหนดรหัสย่อยส าหรับข้อความที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักนั้น ๆ จากการทบทวนเอกสาร รวมทั้งเปิด
โอกาสให้มีรหัสข้อมูลอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากรหัสข้อมูลที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ล่วงหน้า ตามความหมายที่ค้นพบ  
จากการสัมภาษณ์ โดยให้รหัสข้อมูลแบบอุปนัย ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลต่อนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย  
เชิงคุณภาพจ านวน 2 ท่านเพ่ือตรวจสอบการให้รหัส รวมทั้งพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และด าเนิน 
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงด าเนินการสังเคราะห์องค์ประกอบและนิยามขององค์ประกอบ  
ของความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยพิจารณาและสรุปร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
 
ผลการวิจัย 

ลักษณะท่ัวไปของผูใ้ห้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 7 ท่าน เป็นกลุ่มบุคคลที่ศึกษาและเข้าใจในความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยมีงานเขียน

หรือท าการศึกษาวิจัยเรื่องความฉลาดทางจิตวิญญาณหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มี  
การด าเนินชีวิตที่แสดงถึงการน าแง่มุมต่างๆ ของความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การด าเนิน
ชีวิตเพ่ือการพัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยด าเนินชีวิตอย่างมีสติระลึกรู้กับปัจจุบัน การด าเนินชีวิตเพ่ือค้นหา
ความหมายในชีวิตและเพ่ือผู้อ่ืน ด าเนินชีวิตเพ่ือปลดปล่อยตนเองจากความเห็นแก่ตัว ความโกรธ และความหลง 
ผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือการเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
อาจารย์มหาวิทยาลัย นักจิตวิทยา พระสงฆ์ และนักธุรกิจ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพศชายจ านวน 4 ท่าน และเพศหญิง
จ านวน 3 ท่าน 

องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
จากการวิจัยพบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณ เป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในจิตใจ พ้ืนที่ที่อยู่

ภายในหรือโลกภายใน ในการเห็นเหตุผลหรือความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ภายในจิตใจ เป็นเส้นทางหรือ
แนวทางที่ท าให้เห็นทางออกที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน สามารถค้นหา เข้าถึงและเข้าใจสภาวะ
ความเป็นจริง โดยมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเชื่อ ความมุ่งม่ันและศรัทธา ไม่ท้อถอยในการท าสิ่งที่ยาก หรือสิ่งที่
มีความหมายที่เหนือกว่าตนเอง ซึ่งพบว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่
ภายในจิตใจ การไม่ท้อถอยในการท าสิ่งที่ยาก หรือสิ่งที่มีความหมายที่เหนือกว่าตนเอง โดยความฉลาดทางจิต
วิญญาณประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การมีสติ (Consciousness) เป็นพ้ืนฐานส าคัญของความฉลาดทางจิตวิญญาณ การมีสติจะท าให้เกิด
การระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน โดยไม่มีเรื่องในอดีตหรือเรื่องในอนาคตมาเกี่ยวข้อง และการอยู่กับปัจจุบันนี้จะท าให้เกิด
การหยั่งรู้ความจริงที่อยู่ภายในตัวบุคคล สามารถใช้ใจไปสัมผัสรู้โดยไม่ใช่การใช้ความคิดไปตัดสิน ดังนั้นการฝึกทาง
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จิตวิญญาณจึงมีความส าคัญต่อการมีสติ โดยการมีสติแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ สติ การหยั่งรู้ และการฝึกทางจิต
วิญญาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

สติ เป็นการระลึกรู้อยู่กับสิ่งที่ก าลังกระท า เช่น การรู้ตัวในขณะเดิน ขณะรับประทานอาหาร หรือขณะ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ การมองหรือสังเกตตนเองเป็นประจ า ใช้จิตรู้โดยไม่ใช้ความคิด จะท าให้มนุษย์เรามีสติ อยู่กับ
ปัจจุบันโดยไม่คิดถึงเรื่องในอดีตและเรื่องในอนาคต เนื่องจากสติไม่ใช่ความคิด ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“ค ำว่ำสติไม่ใช่ควำมคิด ถ้ำเมื่อใดที่เรำไปฝึกสติแล้วยัง เฮ้ยนำนรึยัง พอรึยัง อย่ำงนี้มันแสดงว่ำยังคิด 

เพรำะค ำว่ำ นำนเกิดขึ้นจำกกำรคิดถึงอดีต และคิดถึงอนำคตด้วย เพรำะฉะนั้นสติไม่มีเรื่องอดีต  และไม่มีเรื่อง
อนำคต เรำจะสำมำรถสัมผัสควำมหมำยในอนำคตได้เพรำะเรำคิดขึ้นมำ และเรำจะสำมำรถรู้สึกได้ถึงควำมหมำย
ในอดีตเพรำะเรำคิดกลับไป เพรำะฉะนั้นควำมหมำยของกำรเจริญสติก็คือกำรอยู่กับปัจจุบัน” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 

“คนที่จะรู้ถึงควำมคิดควำมรู้สึกของตนเองอย่ำงลึกซึ้งจะต้องมีสติน ำ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1) 
 
การหยั่งรู้ เป็นความรู้ที่ผุดปรากฏขึ้นจากการสัมผัสความเป็นจริงที่อยู่ภายในตัวบุคคล จากการอยู่กับ

ปัจจุบัน เป็นการใช้ใจไปสัมผัสรู้โดยไม่ใช้ความคิดไปตัดสิน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
 
“ควำมรู้ผุดปรำกฏได้โดยไม่มีที่มำที่ไปก็ได้ ควำมรู้ประเภทนี้เรำเรียกว่ำ intuition” (ผู้ให้ข้อมูลท่าน 

ที่ 6) 
“กำรอยู่กับปัจจุบันท ำให้เรำสัมผัสควำมเป็นจริงที่อยู่ภำยในตัวเรำได้ ทีนี้ควำมหมำยแบบที่ว่ำเนี่ย 

ผมเข้ำใจว่ำนี้คือควำมจ ำเป็น และตรงนี้จะเป็น intuition” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 
 
การฝึกทางจิตวิญญาณ เป็นการฝึกสติ โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ภายในจิตใจ สัมผัสรู้ถึงความหมาย

ภายในจิตใจผ่านประสบการณ์ที่พบจากโลกภายนอกในแต่ละวัน โดยฝึกทบทวนและสังเกตจิตใจ อารมณ์ ความคิด 
และความรู้สึกของตนเองโดยไม่ตัดสิน เพ่ือค้นหาจุดอ่อน ค้นหาปมหรือจิตใต้ส านึกของตนเอง การฝึกเป็นประจ า
จะท าให้เกิดการเติบโตทีละเล็กทีละน้อย และสิ่งที่ส าคัญส าหรับการฝึกก็คือการลงมือท าที่เป็นประจ า  ดังที่ผู้ให้
ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“Spiritual ตัวนี้มันคือกำรฝึก ฝึกจำกทั้งกระบวนกำรของจิตวิทยำด้วย ของศำสนำ หรือควำมเข้ำใจ 

ที่เรำค่อย ๆ เข้ำใจมำกขึ้นกับชีวิต แล้วก็เอำตัวเองกลับมำสู่ภำวะ Balance ตรงกลำงได้มำกขึ้น ได้เป็นมำกขึ้น” 
(ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3) 

“เป็นสิ่งที่สะสม แล้วค่อยๆ เพ่ิมขึ้น เมื่อเรำได้พิจำรณำมันบ่อย ๆ สังเกตมันบ่อย ๆ” (ผู้ให้ข้อมูลท่าน 
ที่ 1) 
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จากค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่สะสมค่อย ๆ เพ่ิมขึ้น 
ดังนั้นการฝึกทางจิตวิญญาณจึงมีความส าคัญ โดยการฝึกที่ส าคัญก็คือการฝึกสติ ฝึกการระลึกรู้อยู่กับสิ่งที่ก าลัง
กระท า อยู่กับปัจจุบัน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“มันต้องฝึกตรงนี้ พอฝึกตรงนี้แล้ว ก็อยู่ที่ว่ำคนจะเท่ำทันมั้ย ก็อยู่ที่พ้ืนฐำนด้วย ใครฝึกมำมำกน้อยแค่

ไหน ถ้ำฝึกมำ ฝึกมำ ๆ จะเข้ำใจของมัน เวลำเรำผิดพลำดนี่ไงขำดสติ เวลำใครผิดพลำด นี่ไงขำดสติ ก็เป็นบท
ทดสอบว่ำเรำต้องพัฒนำขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 4) 

 
นอกจากนี้การฝึกทบทวนและสังเกตจิตใจ อารมณ์ ความคิด ความเชื่อ และความรู้สึก จะช่วยให้มีสติ 

ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
 
“หำสิ่งที่เค้ำชอบ ที่เค้ำถนัดที่จะฝึกกำรแยกแยะว่ำนี่ควำมคิด อันนี้ควำมรู้สึก อันนี้...” (ผู้ให้ข้อมูลท่าน

ที่ 5) 
“อย่ำรีบเชื่อ เพรำะบำงทีเรำปักใจ แล้วเรำก็เชื่อ พอมันเชื่ออย่ำงนั้น เรำก็พยำยำมหำทุกอย่ำงมำ 

Support ในควำมเชื่อ นี่ไงมันเป็นอย่ำงนี้จริงๆ ด้วยเพรำะอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ มันก็คือ bias คืออคติของเรำเองอยู่
แล้ว แล้วเรำก็พยำยำมหำทุกอย่ำง ศำสตร์จิตวิทยำ คือ Gestalt อ่ะ มันคือ Figure ของเรำ แล้วเรำก็เห็นแต่ 
Figure เรำไม่เห็น Ground อย่ำงอ่ืน แล้ว Figure ก็คือ ควำมเชื่อของเรำ แต่ถ้ำเรำมีสติ เรำช้ำลง เรำพิจำรณำ
ใคร่ครวญได้ดีขึ้น มันก็ได้เห็นว่ำอ่อนี่คือ Figure นะ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3) 

 
2. การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย (Meaningful Living) เป็นการค้นหาความหมายในชีวิต จากการถาม

ค าถามว่าชีวิตคืออะไร และเกิดมาท าไม และวางเป้าหมายที่ท าให้ชีวิตมีความหมายที่จะด ารงอยู่  เป็นเป้าหมาย 
ที่อยู่เหนือวัตถุเงินทองและมีความหมายมากกว่าการประกอบอาชีพเพียงเพ่ือรายได้หรือความก้าวหน้าทางอาชีพ 
เป็นเป้าหมายที่เกิดมาเพ่ือจะท าให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อ แม้จะหนักหรือยากล าบาก ทั้งเพ่ือการพัฒนาตนเองและ 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ส่วนรวม และสังคมโลก โดยให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของสังคมและส่วมรวมมาก
กว่าผลประโยชน์ของตนเอง แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความหมายแห่งการด ารงอยู่ และการด าเนินชีวิตเพ่ือผู้ อ่ืน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

ความหมายแห่งการด ารงอยู่ เป็นความสามารถในการค้นหาคุณค่าและความหมาย จากการถาม
ค าถามว่าชีวิตคืออะไรและเกิดมาท าไม และวางเป้าหมายในการท าหน้าที่ของชีวิตและพัฒนาจิตใจตนเอง 
เป็นเป้าหมายที่เกิดมาเพ่ือจะท าให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อ แม้จะหนักหรือยากล าบาก เพ่ือท าให้ชีวิตมีคุณค่าและ
ความหมายที่จะด ารงอยู่ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
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“ต้องค้นให้ได้ว่ำจริงๆ แล้วเรำท ำอะไรแล้วมี passion ท ำได้ดี พูดง่ำย ๆ คือ born to be เกิดมำเพ่ือ
จะท ำมัน ก็จะท ำให้เรำไม่ท้อ ไม่ทิ้งง่ำยๆ ท ำให้ชีวิตมี meaning มีควำมหมำยในกำรด ำรงชีวิตอยู่” (ผู้ให้ข้อมูลท่าน
ที่ 5) 

“เรำมีหน้ำที่ที่ต้องท ำ ค ำว่ำหน้ำที่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ต้องท ำและเรำจะท ำให้ควำมหมำยในชีวิตเรำเนี่ย
ปรำกฏขึ้นผ่ำนหน้ำที่นี้ ไม่ได้เกี่ยวกับสินจ้ำงรำงวัลนะครับ แต่เรำจะมีควำมรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้ท ำ ไม่ว่ำมันจะหนัก 
ไม่ว่ำมันจะยำก หรือไม่ว่ำมันจะเป็นอย่ำงไร แม้กระทั่งเรำอำจจะยอมเสี่ยงชีวิตแต่เรำก็จะท ำ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 

 
การท าหน้าที่ของชีวิตอย่างมีความหมาย จะท าให้มีพลังที่จะท าให้ส าเร็จ โดยไม่ท้อแม้จะยากล าบาก ซึ่ง

การท าหน้าที่นี้ไม่ได้ท าเพียงเพ่ือที่จะได้เงินหรือค่าตอบแทน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
 
“อำชีพเป็นองค์ประกอบเพียงแค่หล่อเลี้ยงเปลือกข้ำงนอกทำงกำยภำพ แน่นอนถ้ำไม่มีอำชีพ ก็ไม่

สำมำรถจะหล่อเลี้ยงตัวตนในเชิงภำยนอกได้นะครับ แต่ว่ำแค่นั้นไม่พอ แค่นั้นไม่พอ เรำจะต้องท ำกิจที่มำกไปกว่ำ
นั้น เพรำะถ้ำบอกว่ำท ำงำนเพ่ือหำเงิน ถ้ำสมมติคนหนึ่งมีเงินสักจ ำนวนหนึ่ งพอแล้วก็ไม่ต้องท ำอะไรสิ ไม่ใช่ครับ” 
(ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 

 
การด าเนินชีวิตเพื่อผู้อ่ืน เป็นการด าเนินชีวิตเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้อื่น ส่วนรวม และสังคมโลก โดยให้

ความส าคัญกับผลประโยชน์ของสังคมและส่วมรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
 
“เวลำเรำพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ำกำรงำนเนี่ย เรำไม่ได้ค ำนึงถึงสิ่งที่เป็นผลตอบแทนในมิติของสิ่งที่เรำจะได้รับ 

แต่เรำก ำลังมองผลที่ผู้อื่นเค้ำเสพสัมผัสผลของควำมหมำยนั้นได้” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 
“จิตใจต้องเป็นสำธำรณะ จิตใจเป็นสำธำรณะหมำยควำมว่ำ ผลประโยชน์ของคนอ่ืนส ำคัญกว่ำ 

ผลประโยชน์ของสังคมส ำคัญกว่ำ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 4) 
 
การท าหน้าที่หรือการงานต่าง ๆ เป็นการท าเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม สามารถท าได้ในชีวิตประ

จ าวันกับคนรอบตัว ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
 
“ได้ตั้งปณิธำน ตั้งคติไว้ว่ำ ใครก็ตำมที่เข้ำมำในชีวิตเรำ ที่เรำมีประสบกำรณ์ด้วย ถึงแม้เรำจะไม่วิ่งเข้ำ

หำสังคม แต่ทุกคนที่ผ่ำนเข้ำมำ ถ้ำเรำมีโอกำสถ้ำเรำช่วยเค้ำได้ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีใด อำจจะด้วยค ำพูด ด้วยสำยตำ 
ด้วยกำรกระท ำ อะไรเล็กๆ น้อยๆ ถ้ำเผื่อท ำได้ ก็จะพยำยำมเข้ำใจ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1) 

 
นอกจากนี้การได้เรียนรู้ที่จะท าเพ่ือผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน จะช่วยให้ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพจิตใจ ดังที่

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
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“เวลำที่เรำไปอยู่กับกำรช่วย หรือว่ำกำรดูแลสิ่งอ่ืน โลกเรำ หรือว่ำ... คุณภำพจิตใจไม่เหมือนเดิม แล้ว
ลองไปสัมผัสดู ไม่มีอะไรที่ต้องทุกข์ทรมำน สมมติว่ำเรำเศร้ำ สมมติเรำเห็นคนตัดต้นไม้ เศร้ำ แต่มันเป็นควำมเศร้ำ
คนละแบบกับที่เรำเศร้ำเพรำะเรื่องที่เรำไม่ได้ดั่งใจ ที่เรำคำดหวังแล้วมันไม่ได้ คนละแบบเลย” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 
5) 

 
3. การข้ามพ้นตนเอง (Transcendence) เป็นเรื่องของการละวางตัวตนหรือการยึดติดในตนเอง และ

น าไปสู่การใส่ใจหรือให้ความส าคัญต่อสิ่งต่าง ๆ หรือบุคคลอ่ืนที่นอกเหนือไปจากตนเอง จะท าให้พบว่าสรรพสิ่ง 
ต่าง ๆ รอบตัวนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน สามารถใช้
ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความเข้าใจ รวมทั้งมีศรัทธาในชีวิตและธรรมชาติ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การไม่ยึดตนเอง 
ความเป็นองค์รวม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความเชื่อมั่นศรัทธา มีรายละเอียดดังนี้ 

การไม่ยึดตนเอง เป็นการด าเนินชีวิตโดยละวางการยึดในตนเอง ละวางจากการคิดให้เหตุผลตัดสินทั้ง
ต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว เมื่อรู้แล้วปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยึดตนเอง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าว
ว่า 

 
“ไปเรียนรู้ ไปสัมผัส กำรท ำเพ่ือสิ่งอ่ืนบ้ำงที่ไม่ใช่... เหนือตัวตน ไปกว่ำตัวตนของตนเอง อย่ำไปยึดกับ

ตัวเองแบบแน่นมำก ละลำยมันไปบ้ำง” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 5) 
 
เห็นได้ว่าการได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าตนเอง หากได้กลับมาพิจารณาทบทวน จะ

พบว่ามีความแตกต่างทางการรับรู้ภายในจิตใจและลดการยึดติดในตนเอง นอกจากนี้การรู้แล้วปล่อยวางก็มี
ความส าคัญทางจิตวิญญาณ เนื่องจากคนเราคุ้นเคยกับการใช้ความคิด เมื่อมีการใช้ความคิดจะท าให้เกิดการตัดสิน
เป็นคู่ของความหมาย ซึ่งจะเกิดผลตามมาด้วยการยึดถือกับการตัดสินนั้น ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“เรำเสพติดรสชำติชีวิตผ่ำนกำรคิด รสชำติของชีวิตก็ถือเป็นรสชำติที่มันถูกท ำให้เป็นคู่ เรำจึงรู้สึกแย่ถ้ำ

เรำรู้สึกว่ำมันไม่ดี มันผิด เรำโหยหำควำมดี เรำไม่รู้เรำจึงโหยหำควำมรู้ ซึ่งเรำท ำให้มันเกิดควำมหมำยที่มันเป็นคู่
หมดเลย ทีนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมเข้ำใจว่ำคนที่เรำจะเกิดควำมงอกงำมไพบูลย์ทำงจิตวิญญำณ พอไปถึง  
จุด ๆ หนึ่ง แต่นี้เป็นจุดที่สูงนะ เพรำะฉะนั้นคุณสมบัติข้อนี้นะครับ เริ่มใช้ภำษำธรรมดำยำกเสียแล้ว เพรำะถ้ำใช้ไป
ก็เป็นเพียงแค่ท ำให้คนอ่ืนคิดตำม พอคนอ่ืนคิดตำมปุ๊บ มันก็ท ำให้ยังมีค ำถำมว่ำ ใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือไม่จริง” (ผู้ให้
ข้อมูลท่านที่ 6) 

“ฉลำดทำงธรรม ละ วำง รู้แล้วปล่อยวำง ไม่ยึดถือ ไม่ยึดมั่นถือมั่น” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 4) 
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ความเป็นองค์รวม เป็นการรับรู้ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันของสรรพสิ่ง  
ทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และสิ่งต่าง ๆ รวมถึงโลกและจักรวาล และสามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่าง ๆ มุมมอง
ความขัดแย้งหรือการรับรู้ที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“สรรพสิ่งในสิ่งที่ฝึกกับตัวเองอยู่คือทั้งหมด ไม่ได้เป็นเฉพำะกับมนุษย์หรือสัตว์เท่ำนั้น มันคือทั้งโลกและ

จักรวำล ในกำรที่ตัวเองค่อย ๆ ใช้ชีวิต ว่ำเรำ link กับสิ่งเหล่ำนี้หมดเลยนะ link กับผู้คน link กับอำกำศ พ้ืนดิน 
ท้องฟ้ำ ทรัพยำกรทั้งหลำย หรือ Energy บำงอย่ำง เรำ link กับมัน” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3) 

“ควำมเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชำติทั้งมวลทั้งหมด ตัวเนี่ย ไม่ต้องมีค ำเรียกอ่ะ คือเรำไม่มีเรำ ไม่มีค ำว่ำ
เรำ ก็คือ กำร connect กับธรรมชำติทั้งมวล” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 5) 

 
นอกจากความเป็นองค์รวมจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันของสรรพสิ่งแล้ว ยังเป็น

ความสามารถในการเห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ทางจิตใจ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
 
“ค ำว่ำจิตวิญญำณ ควำมฉลำดเรื่องของจิต เป็นเรื่องของจิตใจ เป็นควำมสำมำรถของคน ที่จะให้เหตุผล

หรือเห็นควำมเชื่อมโยงของปรำกฏกำรณ์ควำมรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1) 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความเข้าใจและเห็นใจ เนื่องจาก

คนเราก็มีเหตุการณ์ในชีวิตที่แม้จะแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็ต่างเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในการด าเนินชีวิตของแต่ละ
คนไม่แตกต่างกัน ในการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนจึงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง ท าให้เกิดการปรับตัวใน
การด าเนินชีวิตจากการรับรู้ผ่านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคม ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“ให้มันเป็นอยู่ในชีวิตที่เรำใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนได้ ไม่เป็นภำระกับเค้ำ ไม่ไปสร้ำงควำมยำกในกำรอยู่

ด้วยกัน มีให้มันน้อยท่ีสุด ไม่ใช่ไม่มีเลย ให้มันง่ำยเวลำอยู่กับคนอื่น” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3) 
“เห็นอกเห็นใจเนอะ เข้ำใจ ถ้ำเรำรู้ว่ำเรำเป็นยังไง คนอ่ืนก็ไม่ได้แตกต่ำงจำกเรำ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1) 
 
ความเชื่อม่ันศรัทธา เป็นสภาวะความรู้สึกหรือการรับรู้ที่เกิดจากภายใน ท าให้คนสามารถด าเนินชีวิต

โดยมีความเชื่อมั่นและศรัทธาที่แม้จะพบกับงานที่ยากหรือท้าทายความสามารถ แต่ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถท าสิ่งนั้น
ได้ส าเร็จลุล่วง เชื่อมั่นและศรัทธาในชีวิตว่าสิ่งต่างๆ จะมีหนทางที่เหมาะสมเสมอ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“เมื่อผมเป็นบุรุษไปรษณีย์ ผมจึงไม่กลัวที่จะน้ ำท่วมหรือฝนตกหรือหมำดุ แต่ผมจะพยำยำมหำวิธี

อย่ำงไรก็ได้ เพ่ือเอำจดหมำยไปส่งให้ได้ เพรำะกำรส่งจดหมำยส ำเร็จนั้นคือควำมหมำยของผม เพรำะงั้น
ควำมหมำยของผมจะไม่หยุดลงเพียงบอกว่ำไม่ได้ส่งหรอก เพรำะว่ำช่วงนั้นน้ ำท่วมไม่ได้ ผมไปแล้วแต่หมำมันดุ ผม
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เลยไม่ส่งอย่ำงนี้ไม่ได้ ควำมหมำยแบบเนี่ยเป็นควำมหมำยที่ผมเข้ำใจว่ำนี้คือพันธกิจ และพันธกิจที่เรำพูดถึงเนี้ย 
เรำไม่ได้เป็นพันธะสัญญำระหว่ำงเรำกับมนุษย์ ถ้ำในควำมหมำยนั้น มันเป็นพันธะสัญญำระหว่ำงเรำกับพระผู้เป็น
เจ้ำ หรือเรำกับตัวเรำเองจริงๆ ภำยใน” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 

“ศรัทธำเป็นสภำวะควำมรู้สึกที่แนบแน่นอยู่ภำยใน และควำมรู้สึกที่ เป็นองค์ของศรัทธำนี่เป็น
ควำมหมำยที่ ที่อธิบำยโดยควำมคิดไม่ได้เลย” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 

 
เห็นได้ว่าความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นสภาวะที่เกิดจากการรับรู้ภายใน หากขาดความเชื่อมั่นศรัทธาย่อม

ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
 
“ถ้ ำทำงกำยภำพที่เค้ำไปติดอยู่นั้นอะนะครับ ผมเข้ำใจว่ำมันไม่..มันไม่ได้ก่ออันตรำยมำกเท่ำกับถ้ ำคือ 

สภำวะที่ใจเรำรับรู้ภำยใน พอใจรับรู้ภำยในปุ๊บตรงนี้แหละ ผมถึงบอกว่ำพวกเรำหลำยคนอำจจะติดอยู่ในถ้ ำนำน
แล้วก็ได้ แต่ไม่มีหน่วยกู้ภัยเข้ำไปช่วย” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 

 
4. การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง (Authentic living) เป็นการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงภายใน 

สามารถเลือกและตัดสินใจที่จะด าเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีอิสระ เป็นตัวของตนเอง ยอมรับตนเอง โดยไม่โกรธ 
เกลียด หรือกลัวที่จะเป็นตนเอง ยอมรับสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงอย่างสงบเย็น โดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบ
จิตใจ พร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ มีความซาบซึ้งและรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตทั้งสิ่งที่
ชอบใจ และรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่ไม่ชอบใจที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจให้ตื่นรู้เพ่ิมมากขึ้น 
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การด าเนินชีวิตอย่างเป็นตนเอง ความสงบภายใน ความบริบูรณ์ภายใน การเปิดรับ และ
ความรู้สึกขอบคุณ มีรายละเอียดดังนี้ 

การด าเนินชีวิตอย่างเป็นตนเอง เป็นการด าเนินชีวิตโดยตระหนักและยืนหยัดต่อความรู้สึกภายใน
ตนเองและแสดงออกอย่างสอดคล้องต่อสิ่งที่เป็นตนเอง เป็นตัวของตนเอง ไม่ด าเนินชีวิตตามกระแสสังคม แต่
สามารถพิจารณาทบทวนความรู้สึกภายใน สามารถตัดสินใจและเลือกที่จะด าเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีอิสระ 
รวมทั้งยอมรับในผลที่เกิดข้ึน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“เมื่อก่อนเป็นคนขี้เกรงใจ มันมีจุดนะ ชอบท ำให้คนอ่ืนพอใจ แต่มันเว่อร์ไป เหมือนกับว่ำอยำกเป็นคนดี

จนท ำร้ำยตัวเอง พอเป็นแบบนี้ ไม่แล้ว ฉันต้องกำรอะไรที่ฉันคิดว่ำไม่ท ำให้คนเดือดร้อน ก็จะบอกเค้ำไปตรงๆ 
เหมือนถอยตัวเข้ำมำสู่จุดกลำง ๆ มำกข้ึน ไม่สุดโต่ง ไม่ได้อยำกดี ไม่อยำกให้คนอื่นมำชม จะเป็นของฉันแบบนี้มำก
ขึ้นนะ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1) 

“ท ำอะไรไม่โลเล ไม่เปลี่ยนแปลงตำมค ำพูดของผู้อื่นหรือสังคม” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 7) 
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จากค ากล่าวข้างต้นแสดงถึงการด าเนินชีวิตด้วยตนเองและยืนหยัดต่อความรู้สึกภายในตนเอง โดยไม่
ด าเนินชีวิตโดยปล่อยไปตามความคาดหวังหรือความต้องการจากบุคคลอ่ืนหรือสังคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความอึดอัด
คับข้องใจ และขาดอิสระในการเลือกด าเนินชีวิต นอกจากการมีอิสระในการเลือกด าเนินชีวิตแล้ว การมีอิสระจาก
ปมหรือสิ่งที่ติดในจิตใต้ส านึกจะมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“อิสระในที่นี้หมำยถึงว่ำไม่มีอะไรบงกำร ไม่ว่ำจะเป็นปมเก่ำ  ๆ ชั้นต้องดีที่สุดอะไรอย่ำงนี้ อันนี้ก็

ครอบง ำ ต้องท ำตำมคนโน้นคนนี้ มันไม่ใช่เรื่อง body ไม่ใช่เรื่อง environment ข้ำงนอก เป็นเรื่องจิตใจ พ่ีชอบ
เรียกมันว่ำปม” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 5) 

 
ความสงบภายใน เป็นความสงบหรือไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบกับจิตใจ ทั้งความสุข ความทุกข์ หรือ

ปัญหาต่างๆ ในชีวิต อันเนื่องมาจากความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งนั้น สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง
อย่างสงบโดยไม่มีอคติ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“มีค ำนึงค ำว่ำ ควำมสงบ ควำมสุขของคนมี SQ มันไม่ใช่ควำมสุขแบบนั้นนะ มันเป็นควำมสงบ เป็น

ควำมสงบที่ใจมันไม่ค่อยกระเพ่ือมไปกับอะไรสักเท่ำไหร่ จะว่ำดีใจก็ไม่ใช่ดีใจมำก แต่มันมีควำมสุขนะ” (ผู้ให้ข้อมูล
ท่านที่ 1) 

“เรำเป็นพระ มันมองถึงที่มำเลย มองถึงว่ำจริตนิสัย มองถึงคนที่เป็นไป  แล้วที่จะท ำนะ ก็ท ำได้แค่ เนี่ย 
ท ำคือว่ำให้โอกำสทุก ๆ คน เวลำหลวงตำท่ำนพูดนะ เวลำท่ำนแสดงธรรม หน้ำที่เรำได้ท ำแล้ว คือได้บอกเหตุบอก
ผล บอกทุกๆ อย่ำงแล้ว ต่อไปนี้เป็นหน้ำที่ของเธอ หน้ำที่ของคนนั้นจะเอำจริงหรือไม่เอำจริง นี่พุทธศำสนำสอน
อย่ำงนี้ พอถ้ำสอนอย่ำงนี้ปั๊บแล้วเนี่ย อุเบกขำ พรหมวิหำรสี่ ถ้ำอย่ำงนี้แล้ว จบ โทษนะ ถ้ำท ำแล้วเค้ำได้ดี ดีของ
เค้ำ ถ้ำเค้ำไม่ยอม เค้ำยังท ำควำมเลวอยู่ ก็ของเค้ำ อุเบกขำไง พรหมวิหำรสี่นะ ชั้นไม่เดือดร้อนนะ” (ผู้ให้ข้อมูล
ท่านที่ 4) 

 
ความบริบูรณ์ภายใน เป็นการยอมรับตนเองในสิ่งที่เป็นอยู่ พอใจในตนเอง เป็นตัวของตนเองโดยไม่

โกรธ เกลียด หรือกลัวที่จะเป็นตนเอง เนื่องจากความเข้าใจและรับรู้โดยไม่ใช้ความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากความกลัว 
ความโกรธและความเกลียดภายในจิตใจ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“พอเข้ำใจจะยอมรับทั้งสิ่งที่คิด รู้สึกว่ำฉันเป็นอย่ำงนั้น และยอมรับในสิ่งที่ตัวเองท ำ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 

1) 
“เป็นคนที่มีควำมผิดพลำดได้ ไม่สมบูรณ์ มันเป็นค ำที่เข้ำใจโดยค ำพูด ที่เรำบอกว่ำ nobody perfect” 

(ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3) 
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จากค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลแสดงถึงการยอมรับตนเองในสิ่งที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ยังมีค ากล่าว ถึงความ
โกรธ ความเกลียด และความกลัวที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งอยู่ภายใน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“มนุษย์เกิดมำบนโลกใบนี้ ไม่ได้พกควำมโกรธ ควำมเกลียดอะไรมำเลย ควำมโกรธ ควำมเกลียดเป็น

เพียงแค่เมฆหมอกท่ีพัดผ่ำนเข้ำมำในใจเรำ เมื่อเรำคิดปรุงแต่งเท่ำนั้นเอง” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 
“ค ำว่ำมนุษย์กับค ำว่ำเมตตำเนี่ย ค ำว่ำมิตร เป็นค ำที่มำจำกรำกศัพท์เดียวกัน เพรำะทันทีที่เรำเป็น

มนุษย์คือมีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตำธรรม เพรำะฉะนั้นทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ โดยพื้นฐำนแล้วก็เป็นมิตรของเรำ 
เรำไม่ได้เกิดมำเพ่ือจะพบศัตรูเลยนะครับ เรำเกิดมำเพ่ือจะพบมิตร แต่ควำมเป็นศัตรูเนี่ยจะหมำยควำมถึงว่ำเรำยัง
มีอะไรบำงอย่ำงท่ีเป็นเมฆหมอกของควำมกลัว ควำมโกรธอยู่ภำยใน” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6) 

 
การเปิดรับ เป็นการพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ทดลองแนวทางที่หลากหลายเพ่ือค้นหาสิ่งที่

เหมาะสมและน าไปสู่การพัฒนาตนเอง เนื่องจากการไปสู่เป้าหมายหรือการแก้ปัญหาต่างๆ มีหลากหลายวิธีการ ซ่ึง
อาจจะเหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์หรือแต่ละบุคคล ดังนั้นการจะไปสู่เป้าหมายหรือแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล 
การได้ทดลอง เรียนรู้ และหาประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ นอกจากจะท าให้ได้เรียนรู้
กับสิ่งต่าง ๆ และวิธีการใหม่ ๆ แล้ว ยังได้เรียนรู้กลับเข้ามาภายในจิตใจผ่านประสบการณ์ในแต่ละวันในชีวิต ดังที่
ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 

 
“ได้ลองแล้ว จนรู้ว่ำอะไรที่มันใช่ มันเหมำะ มัน fit กับตัวเอง และอะไรที่มันไม่ใช่ แต่ได้ไปลอง พยำยำม

ที่จะให้มีควำมรู้สึกค้ำงคำเกิดขึ้นให้น้อยกับชีวิต เป็นควำมตั้งใจกับตัวเองในหลำย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ 
จะได้รู้สึกว่ำมันได้ใช้ชีวิต ไม่ใช่มันมำใช้เรำ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3) 

“ไม่ได้มีประตูเดียว ที่จะเข้ำไปในห้องนั้น แต่ห้องนั้นมีหลำยประตูหลำยช่องทำงที่จะเข้ำได้ ประตูของ
เรำไม่ใช่ประตูที่ใหญ่ที่สุด และถูกที่สุด คนอ่ืนเข้ำประตูอ่ืนได้หมด และเรำจะไปลองเข้ำประตูเค้ำบ้ำงก็ได้ หรือเค้ำ
จะอยำกมำลองของเรำอันนี้แล้วแต่เค้ำ แต่เรำชอบไปลองของคนอ่ืนด้วย แล้วเรำไม่มีปัญหำในกำรเข้ำประตูคนอ่ืน 
หรือคนอ่ืนมำเข้ำประตูเรำ เรำก็ไม่มีปัญหำ แต่ทั้งหมดไปที่ห้องเดียวกัน แต่มันต้องรู้ก่อนว่ำวิธีที่เข้ำห้องนั้นถูกต้อง
มั้ย” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3) 

 
ความรู้สึกขอบคุณ เป็นความรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตทั้งสิ่งที่ชอบใจและรู้สึก

ขอบคุณต่อสิ่งที่ไม่ชอบใจที่ท าให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งพัฒนาจิตใจให้ตื่นรู้เพ่ิมมากขึ้น ดังที่ผู้ให้ข้อมูล
กล่าวว่า 
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“มองเห็นเค้ำเป็นศัตรูอยำกจะวิ่งหนีอย่ำงเดียว แล้วศำสนำก็มีค ำสอนที่สอนให้เรำเห็นว่ำ ถ้ำเรำสำมำรถ
จะปฏิบัติกับเค้ำ มีเมตตำแม้แต่ศัตรู มีเมตตำได้ก็จะดี แล้ว ณ วันนึงก็เห็นกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเรำเองที่ว่ำเรำ
สำมำรถที่จะนึกขอบคุณเค้ำได้จำกใจจริง” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1) 

“กลำยมำเป็น option เป็นทำงเลือกให้กับชีวิตมำกขึ้น ท ำให้รู้สึกว่ำเลือกกับชีวิตได้ ก็รู้สึกขอบคุณ 
ทั้งครอบครัว ทั้งเพ่ือนฝูงใด ๆ ก็ตำมที่เค้ำให้เลือกได้ ก็เลยเลือก ๆ ๆ ๆ” (ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสรุปได้ว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายใน
จิตใจ พ้ืนที่ที่อยู่ภายในหรือโลกภายใน ในการเห็นเหตุผลหรือความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ภายในจิตใจ เป็นเส้นทาง
หรือแนวทางที่ท าให้เห็นทางออกที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน สามารถค้นหา เข้าถึงและเข้าใจสภาวะ
ความเป็นจริง โดยมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเชื่อ ความมุ่งมั่นและศรัทธา ไม่ท้อถอยในการท าสิ่งที่ยาก และสิ่งที่มี
ความหมายที่เหนือกว่าตนเอง ซึ่งพบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยจากการสัมภาษณ์ให้ความส าคัญกับ
พ้ืนที่ภายในจิตใจ การไม่ท้อถอยในการท าสิ่งที่ยาก หรือสิ่งที่มีความหมายที่เหนือกว่าตนเอง จากการทบทวนเอกสาร
กล่าวถึงในประเด็นของการตระหนักรู้ ในตนเองอย่างลึกซึ้ง การสามารถบรรลุเป้าหมาย และกล่าวถึงการเข้าถึง
ความหมายและสิ่งที่นอกเหนือจากตนเอง อย่างไรก็ตามในทางพุทธศาสนา ค าว่าจิตวิญญาณ ส าหรับค าภาษาอังกฤษใช้
ค าว่า “Spirituality” โดยใช้ในความหมายถึงมิติที่สูงส่งของจิตหรือการมีจิตใจสูง จิตที่หลุดพ้น เห็นแก่ตัวน้อย ท าให้
เป็นอิสระ เบาสบาย สงบ มีความสุขที่แท้จริง โดยการเข้าถึงสิ่งสูงสุดในทางพุทธศาสนาหรือการมีจิตวิญญาณสูงสุดก็คือ
การบรรลุพระนิพพาน หลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวโดยสิ้นเชิง (Wasi, 2011: 99-101) และเนื่องจากบริบทคนไทยอยู่บน
ฐานของพุทธศาสนา ซึ่งมีฐานความเชื่อที่แตกต่าง รวมทั้งการถ่ายทอดทางสังคม ตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว 
สถานศึกษา เพ่ือน การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ในสังคม ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคน
ไทยแบ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสติ การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย การข้ามพ้นตนเอง 
และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง โดยทั้ง 4 องค์ประกอบใกล้เคียงกับองค์ประกอบหลักของ Amram & Dryer (2008: 29-
34) จาก 4 ใน 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ไม่พบ ได้แก่ องค์ประกอบการใช้ชีวิตอย่างสง่างาม ซึ่งในแง่  
ของการซาบซึ้งกับความสวยงามในชีวิต และแง่ของความสุขในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ได้ถูกกล่าวถึงใน
ความหมายความสงบภายใน ภายใต้องค์ประกอบของการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง ซึ่งหมายถึงการไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มา
กระทบจิตใจไม่ว่าสุขหรือทุกข์ รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ จากการสัมภาษณ์ มีความแตกต่างจากองค์ประกอบของ 
Amram & Dryer ในการให้นิยาม ความหมาย และรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังแสดงรายละเอียดในหัวข้อ
ผลการวิจัย โดยการมีสติเป็นองค์ประกอบที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับแรกเนื่องจากการมีสติเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะ
ท าให้มนุษย์ด าเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบัน สามารถระลึกรู้ตัวและท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ น าสู่การหยั่งรู้
ความจริงภายในตัวบุคคล โดยใช้ใจไปสัมผัสรู้ไม่ใช่การใช้ความคิดไปตัดสิน รวมทั้งสติเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาสมาธิหรือความ
ตั้งใจมั่น และเป็นเหตุให้เกิดสัมปชัญญะคือความรู้ตัว และเกิดปัญญา (Subhaddo (1, 4), n.d.) โดยงานวิจัยของ 
Rattanaphet (2015) ที่ศึกษาพบว่าบุคคลที่มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงจะเป็นบุคคลที่มีสติ รวมทั้ง Emmons 
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(2000: 9-13) และ King (2008: 54-79) ได้กล่าวถึงการยกระดับหรือพัฒนาระดับการมีสติ และนิยามความฉลาดทางจิต
วิญญาณของ Sisk (2016: 197) ที่ให้ความส าคัญกับการฝึกทางจิตวิญญาณ การใช้วิธีการรับรู้ที่หลากหลาย รวมถึง 
การหยั่งรู้  การใคร่ครวญ และการสร้างจินตภาพ ในขณะที่ Amram (2007: 3-4) ได้กล่าวถึงการมีสติในแง่ 
ของการพัฒนาการตระหนักรู้และการรู้จักตนเอง นอกจากการมีสติแล้ว การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายก็เป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญที่จะท าให้มนุษย์ด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความหมาย 
ที่จะด ารงชีวิตอยู่ โดยไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ทั้งเพ่ือการพัฒนาตนเองและเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย Amram & 
Dryer (2008: 31) ได้กล่าวถึงในประเด็นของการรับรู้เป้าหมายผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Sahebalzamani, Farahani, Abasi, & Talebi (2013) ซึ่งพบว่า บุคคลที่มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูง
จะเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิต นอกจากนี้ King (2008: 54-79) และ Sisk (2016: 197) ที่กล่าวถึงในแง่การให้ความส าคัญ
ต่อการด ารงอยู่และการหาความหมายและเป้าหมายในชีวิต รวมทั้ง Nasel (2004: 192-193) ได้กล่าวถึงการตั้งค าถาม
ถึงการด ารงอยู่ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่กล่าวถึงนี้เป็นเป้าหมายที่อยู่เหนือวัตถุเงินทองและมีความหมายมากกว่า
เป้าหมายเพ่ือรายได้หรือความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยในทางพุทธศาสนาเป้าหมายที่แท้จริงคือการท าจิตให้เหนือสุข
เหนือทุกข์ (Subhaddo (2), n.d.) องค์ประกอบถัดมา ได้แก่ การข้ามพ้นตนเอง เป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นการด าเนิน
ชีวิตโดยให้ความส าคัญกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่นอกเหนือจากตนเอง ละวางการคิดตัดสินทั้งตนเองและผู้อ่ืน คือ พิจารณา
ให้รู้แล้วปล่อยวาง โดยไม่ยึดมั่นถือมั่น (Subhaddo (3), n.d.) ใส่ใจต่อความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของสิ่ง 
ต่าง ๆ รอบตัว ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ เห็นใจ และมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อธรรมชาติและชีวิตว่า 
จะมีหนทางที่เหมาะสมเสมอ ซึ่ง Sisk (2016: 197) ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวและการรับรู้ถึงสิ่งที่
นอกเหนือจากตนเอง Amram (2007: 4) ได้กล่าวถึงในแง่การแยกจากยึดติดในตนเองไปสู่การเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืน
หรือสิ่งต่าง ๆ Emmons (2000: 9-13) และ King (2008: 54-79) กล่าวถึงในแง่การตระหนักรู้ในมิติที่เหนือจากการรับรู้
ทางกายภาพและทางวัตถุ นอกจากนี้ในทางพุทธศาสนา ศรัทธาและความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นน าไปสู่การค้นหาความจริง 
และน าไปสู่ปัญญา คือความรู้คิดเข้าใจที่ถูกต้องและมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง (Payutto, 2018: 204, 239) 
และองค์ประกอบสุดท้ายคือ การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง เป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตของบุคคล โดย
ด าเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระตามความรู้สึกภายในของตนเอง ด้วยความสงบหรือไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบจิตใจ 
หรือสามารถวางใจเป็นกลางและตัดสินเหตุการณ์ตามความเป็นจริง โดยไม่หวั่นไหวตามกระแสโลก หรืออุเบกขาในหลัก
พรหมวิหารสี่ (Payutto, 2018: 75, 284) ยอมรับตนเองและเป็นตัวของตนเอง โดยไม่ใช้ความคิดปรุงแต่งที่เกิดจาก
ความกลัว ความโกรธ และความเกลียดภายในจิตใจ พร้อมเปิดรับและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ท าให้ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง โดย Amram & Dryer (2008: 33) ได้กล่าวถึงในแง่
ของการรักและยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสงบ เปิดรับ และอยู่กับปัจจุบันอย่างอ่อนน้อม นอกจากนี้ Vaughan 
(2002: 16-33) ได้กล่าวว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณจะท าให้มนุษย์สามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างที่เป็นจริง โดย
ปราศจากการบิดเบือนจากจิตใต้ส านึก ท าให้สามารถตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีอิสระตามความรู้สึกภายในของตนเอง 
ด้วยใจที่เปิดรับและสงบจากภายในเมื่อเผชิญกับความท้าทายในชีวิต รวมทั้งน าสู่ความรู้สึกขอบคุณ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  

จากผลการวิจัยท าให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย ได้แก่ การมีสติ 
การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย การข้ามพ้นตนเอง และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง การท าความเข้าใจถึงรายละเอียด
ในแต่ละองค์ประกอบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และหน่วยงาน  
ที่สนใจสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยที่เหมาะสมกับแต่
ละหน่วยงานต่อไป อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ขึ้นกับผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ ดังนั้นการน าไปใช้ในบริบทอ่ืนอาจมี
ความแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 

ควรศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณและสร้างโปรแกรมที่เหมาะสมกับบริบทคน
ไทยในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ รวมทั้งควรศึกษาแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
คนวัยท างานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ท างานได้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่ดี นอกจากนี้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ
เพ่ือใช้ในการประเมินความฉลาดทางจิตวิญญาณต่อไป 
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